
Resolusjon 2 -  Likeverdige helsetjenester for menn og kvinner 

Dagens helsevesen er langt fra likestilt. Typiske kvinnesykdommer og lidelser nedprioriteres i 

helsevesenet, medisinsk kunnskap om kvinners helse er mangelfull og kvinner selv trenger mer 

kunnskap for å kunne ta bedre vare på helsen og gjøre riktige valg. 

Årsaken er at statusen innenfor kvinnehelse, både innenfor forskningsmiljøene og i helsetjenesten, 

har vært lav.  Mye medisinsk kunnskap bygger på mannen som norm, og sykdommer som rammer 

menn får mer oppmerksomhet enn de som rammer kvinner.  Kvinner får også ofte dårligere 

behandling og diagnoser for sykdommer som rammer begge kjønn. Medisinsk kunnskap bygger 

fortsatt på kjønnsspesifikk kunnskap som gagner mannen. Således har vi fått et system hvor mannen 

er norm, mens kvinnen er avviker. 

I 2018 lanserte N.K.S og Kilden kjønnsforskning rapporten «Hva vet vi om kvinners helse». Rapporten 

bekreftet og avdekket store kunnskapshull om kvinners helse. Vi vet derfor at brukere, pasienter, 

pårørende og helsepersonell har behov for mer kunnskap.  

Det er et uttalt mål at vi skal ha god helse for alle og lik tilgang til likeverdige helsetjenester. Det 

betyr ikke at begge kjønn skal behandles likt.  N.K.S. mener at vi trenger mer kunnskap om og 

forskning på kjønnsspesifikke sykdommer, lidelser og behandling. N.K.S. har hovedfokus på kvinners 

helse og livsvilkår, og arbeider for forskningsbasert kunnskap. Vi etterspør mer kjønnsspesifikk 

kunnskap og tetter selv kunnskapshull. Likevel er det langt igjen til en tilfredsstillende satsing på 

kvinnehelseforskning i Norge, og frivillige organisasjoner kan ikke ta ansvaret alene 

Kvinnehelseportalen.no er et samarbeidsprosjekt mellom N.K.S. og Kilden kjønnsforskning.no. 

Portalen skal rette seg mot allmenheten hvor både kvinner selv, pårørende og relevant 

helsepersonell kan få oppdatert forskning og kunnskap om kvinnehelse. I dagens mylder av «google-

leger» og tvilsomme informasjonskanaler trenger vi en nøytral, forskningsbasert plattform hvor man 

kan få nødvendig kunnskap.  

 

 

 
 

For å sørge for likeverdige helsetjenester krever N.K.S. at  

 det opprettes et eget forskningsprogram på kvinnehelse i Forskningsrådet  

 Kvinnehelseportalen.no videreutvikles gjennom øremerking av midler i statsbudsjettet. 
 
 
 
 


